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STT

Nội dung

Lớp 10

Chia theo khối lớp
Lớp 11

Lớp 12

I

Theo quy định của Sở
Tuyển Theo quy định của Theo quy định của
Điều kiện tuyển GD&ĐT.
chuẩn vào lớp 10: Sở GD&ĐT Quảng Sở GD&ĐT Quảng
sinh
KV1: 16,0đ KV2: Ninh
Ninh
10,0

II

Chƣơng trình giáo Theo chương trình Theo chương trình Theo chương trình
dục mà cơ sở giáo hiện hành của Bộ hiện hành của Bộ hiện hành của Bộ
GD&ĐT.
GD&ĐT.
GD&ĐT.
dục thực hiện

III

Yêu cầu về phối
hợp giữa cơ sở -Phối hợp chặt chẽ
giáo dục và gia giữa nhà trường và
GĐ
đình.
- Học sinh tích cực,
Yêu cầu về thái độ chuyên cần, chủ động
học tập của học trong học tập
sinh

-Phối hợp chặt chẽ
giữa nhà trường và
GĐ
- Học sinh tích cực,
chuyên cần, chủ
động trong học tập

-Phối hợp chặt chẽ
giữa nhà trường và
GĐ
- Học sinh tích cực,
chuyên cần, chủ
động trong học tập

IV

Hoạt động giáo dục
Các hoạt động hỗ NGLL, hướng nghiệp
trợ học tập, sinh dạy nghề, văn thể mỹ,
hoạt của học sinh các câu lạc bộ học
tập, CLB sức khỏe và
ở cơ sở giáo dục
sinh sản vị thành
niên.

Hoạt động giáo dục
NGLL,
hướng
nghiệp dạy nghề,
văn thể mỹ, các câu
lạc bộ học tập, CLB
sức khỏe và sinh
sản vị thành niên.

Hoạt động giáo dục
NGLL,
hướng
nghiệp dạy nghề,
văn thể mỹ, các câu
lạc bộ học tập, CLB
sức khỏe và sinh
sản vị thành niên.

- Yêu gia đình, quê
hương, đất nước;
Kết quả năng lực, Trung thực, tự trọng,
phẩm chất; học chí công vô tư
tập và sức khỏe
của học sinh dự
kiến đạt đƣợc

- Kế thừa lớp 10,
đạt được thêm Nhân
ái, khoan dung; Tự
lập, tự tin, tự chủ và
có tinh thần vượt
khó

- Kế thừa lớp 10, 11
đạt được thêm Có
trách nhiệm với bản
thân, cộng đồng, đất
nước, nhân loại và
môi
trường
tự
nhiên; Thực hiện
nghĩa vụ đạo đức
tôn trọng, chấp
hành kỷ luật, pháp
luật

V

Năng lực tính
toán; Năng lực sử
dụng công nghệ
thông tin và truyền
thông

- Năng lực giải - Năng lực sáng

- Xếp loại HK: Tốt
khá đạt từ 90% trở
lên, Yếu , 1%
- Xếp loại VH: Giỏi =
5%, khá = 30% trở
lên; Còn lại là trung
bình.

Xếp loại HK: Tốt
khá đạt từ 90% trở
lên, Yếu , 1%
- Xếp loại VH: Giỏi
= 5%, khá = 30%
trở lên; Còn lại là
trung bình.

-

quyết vấn đề; tạo; Năng lực tự
Năng lực tự học; quản lý; Năng lực
Năng lực hợp tác giao tiếp; Năng
lực sử dụng ngôn
ngữ

VI

Khả năng học tập
tiếp tục của học Lên lớp thẳng 97%
sinh
Nơi nhận:

Lên lớp thẳng 97%

- Xếp loại HK: Tốt
khá đạt từ 90% trở
lên, không có yếu
- Xếp loại VH: Giỏi
= 6%, khá = 50%
trở lên; 100% đủ
điều kiện dự thi
THPT Quốc gia;
- Thể lực

Tỉ lệ Tốt nghiệp
THPT > 95%

HIỆU TRƢỞNG

- web: thptmongduong.edu.vn
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Nguyễn Thành Định

